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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і 
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному 3 
листопада 2022 року (протокол № 69), розглянув проект Закону України про 
внесення змін до деяких законів України щодо зареєстрованого місця проживання 
неповнолітніх осіб на період тимчасової окупації Російською Федерацією 
території України, реєстр. № 8092 від 03.10.2022 року, поданий Кабінетом 
Міністрів України.

Як зазначено в пояснювальній записці, метою прийняття проекту Закону є 
приведення до взаємної узгодженості норм законів України № 1916-IХ «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про 
зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованій Російською 
Федерацією території України, а також оформлення документів, що посвідчують 
особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують 
особу та підтверджують її спеціальний статус» від 30.10.2021 та № 1871-IX «Про 
надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та 
реєстрації місця проживання в Україні» від 05.11.2021.

Для досягнення поставленої мети проектом Закону пропонується внести зміни 
до законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України”, “Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції”, “Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб”, “Про надання публічних (електронних публічних) 
послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”. Відповідно 
до запропонованих змін передбачається здійснення Державною міграційною 
службою України, за місцем звернення особи, оформлення, обмін документів, що 
посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що 
посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, вклеювання у 
визначених законодавством випадках фотокартки при досягненні відповідного 
віку в паспорт громадянина України особам, в тому числі внутрішньо 
переміщеним, які мають зареєстроване/задеклароване місце проживання не тільки 
на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, території 
проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення 



національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також і на території 
територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 
дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Внесення 
відомостей про зареєстроване або задеклароване місце проживання осіб на 
вказаних територіях до Єдиного державного демографічного реєстру 
здійснюватиметься на підставі документів, що підтверджують 
зареєстроване/задеклароване місце проживання, або відомостей, внесених до 
документів особи, які підлягають обміну, а у випадку перебування житла в іпотеці 
— за умови надання письмової згоди відповідного іпотекодержателя.

Також відповідно до положень законопроекту на період тимчасової окупації 
Російською Федерацією території України, а також на період віднесення 
територіальних громад, до переліку таких, що розташовані в районі проведення 
воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 
(блокуванні), зареєстрованим/задекларованим місцем проживання неповнолітньої 
особи вважати зареєстроване/задеклароване місце проживання її батьків або інших 
законних представників чи одного з них, з ким проживає неповнолітня особа. 
Відомості про зареєстроване місце проживання неповнолітньої особи на вказаних 
територіях вносяться до відомчої інформаційної системи та до реєстру 
територіальної громади. Внесення таких відомостей може здійснюватись також на 
підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За твердженням ініціатора реалізація положень законопроекту не потребує 
фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку від 25.10.2022 висловлює деякі зауваження до законопроекту, 
однак узагальнюючих рекомендацій не надає.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив рішення, що 
проект Закону не має впливу на показники державного та місцевих бюджетів. У 
разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 
законодавством.

Уповноважений Верховної Ради України у листі (вих. № 12877.2/22/48.3 від 
02.11.2022), надісланому до Комітету, зазначає, шо проект акта підтримується за 
умови врахування зауважень.

Державна міграційна служба України підтримує вказаний законопроект.
Під час обговорення законопроекту народними депутатами України – членами 

Комітету вказано на його актуальність, оскільки новели проекту Закону дозволять 
особам, у тому числі неповнолітнім, з тимчасово окупованих територій та 
територій територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних 
(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 
реєструвати/декларувати своє місце проживання без будь-яких обмежень. 
Законопроектом вирішується питання щодо внесення відомостей про 
зареєстроване місце проживання вказаних осіб не тільки до Єдиного 
демографічного реєстру, а й до реєстру територіальних громад, що, безумовно, 
забезпечить можливість реалізувати всі права, які тим чи іншим способом 
пов’язані з реєстрацією місця проживання. Членами Комітету зазначено, що наявні 



до проекту Закону зауваження можуть бути доопрацьовані під час його підготовки 
до другого читання.
      Враховуючи викладене, Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній 
Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо зареєстрованого місця проживання неповнолітніх осіб на період тимчасової 
окупації Російською Федерацією території України, реєстр. № 8092 від 03.10.2022 
року, поданий Кабінетом Міністрів України, включити до порядку денного 
восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками 
розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
співдоповідачем з цього питання визначено народного депутата України – 
першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 
національних меншин і міжнаціональних відносин Ткаченка Максима 
Миколайовича.

Перший заступник
голови Комітету                                                                    М. ТКАЧЕНКО


